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خص ضغط قظ: حروف التفخيم  























 

   



 مرتبة الغنة حال املثال

 ْعر ض ون  م   موم ِّن ْه  
 انقصة غنة وقفا  

 تكون ما أكمل غنة وصل  

 ر ُ ون  ب     مه  
 انقصة غنة وقفا  

 كاملة  غنة وصل  

 يه آف   مْ َّل  
 انقصة غنة وقفا  

 انقصة غنة وصل  

ن و   ن  ٱْلم ْؤم 
 انقصة غنة وقفا  

 يكون ما أنقص غنة وصل  

 :اذكري مرتبة الغنة وصاًل ووقفاً للكلمات التالية







 

   







 



 جائز

 جائز

 واجب لزوم

هو املد يف ألفات 
يف ( طهرحي )  

 فواتح السور

هو املد الذي ال يقوم 
وال  به،ذات احلرف إال 

يتوقف على سبب من 
.مهز أو سكون  

حركتني: مقدار مد  

هو إطالة حرف املد عن 
مقداره الطبيعي لسبٍب من مهٍز 

املد الذي هو أو . أو سكون
 يقوم ذات احلرف يدونه

:يلحق مبد العوض  
ليكونً  -1  
لنسفعاً  -2  
إذاً  -3  

يلحق مبد 
: الصلة الصغرى

 هذه

يلحق مبد الصلة 
هذه: الكربى  

عنْيْ : يلحق مبد اللني  
6أو  4  







 







































، (  ما  ءً )على يكون الوقف 
من قبيل مد ِّ ، (  شيئ  اً )، و(  دعا  ءً )و

العوض وليس مدَّ بدٍل ألن ألَفه 
 عارضٌة بسبب الوقف

 تنبيه



































 جائز

 جائز

 واجب لزوم

هو املد يف ألفات 
يف ( طهرحي )  

 فواتح السور

هو املد الذي ال يقوم 
وال  به،ذات احلرف إال 

يتوقف على سبب من 
.مهز أو سكون  

حركتني: مقدار مد  

هو إطالة حرف املد عن 
مقداره الطبيعي لسبٍب من مهٍز 

املد الذي هو أو . أو سكون
 يقوم ذات احلرف يدونه

:يلحق مبد العوض  
ليكونً  -1  
لنسفعاً  -2  
إذاً  -3  

يلحق مبد 
: الصلة الصغرى

 هذه

يلحق مبد الصلة 
هذه: الكربى  

عنْيْ : يلحق مبد اللني  
6أو  4  
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